
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 18 maart 2013 
(verseonnr. 126639) 

Aanwezig: 
A. M. van der Heide-Lagerwerf (EVA) 
J.C. de Bruijn (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA), 
L H . Goudriaan (EVA), 
T.W. van der Knaap (EVA) 
A.A. Kweekei (EVA) 
R.C. Uttel (EVA) 
M.C.C. Goedknegt ( W D ) 
R. Moret ( W D ) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek ( W D ) 
V.H. Spruit ( W D ) 
H. J. Duurkoop (PvdA) 
H J. van der Graaft (PvdA) 
P B. Rooimans (PvdA) 
S.E.M. Hek (CDA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
J. van Wolfswinkel (CU/SGP) 
J E. de Leeuwe (NAP) 
G.J van de Velde - de Wilde (voorzitter) 
E.T.M. Meijers-Snelders (plv. griffier) 

Wethouders: B.G. Euser, M. Rombout, R.C.S. van Praag, M.P.C. van Ginkel 

Afwezig: A. van Klaveren ( W D ) 

I. OPENING 
De voorzitter opent om 20.02 uur de vergadering. Mevrouw Van Klaveren heeft zich afgemeld. De 
voorzitter heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder mevrouw Van der Heide na een periode 
van afwezigheid wegens ziekte. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. S P R E E K R E C H T 
De heer Beishuizen, voorzitter vereniging vv Rhoon, spreekt in over de rapportage van de KNVB 
veldverdeling voor sportpark 'de Omloop'. 
Mevrouw Van Selm biedt, samen met schoolkinderen, de voorzitter van de raad een petitie aan over 
de sluiting van de bibliotheek in Portland. 
Mevrouw Camman en de heer Beishuizen spreken in over agendapunt 7, verklaring van geen 
bedenkingen nieuwbouw Klepperwei. 

3. HET VRAGENHALFUUR 
Mevrouw De Leeuwe heeft vragen over de fusie Openbaar Onderwijs. Naar aanleiding hiervan zal de 
wethouder nogmaals de rol van de raad per memo aan de raad duidelijk maken. 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 18 FEBRUARI 
2013 

De besluitenlijst van 18 februari 2013 wordt conform vastgesteld. 
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5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De Goedknegt stelt voor de ingekomen stukken: memo aan de raad over rapportage KNVB over 
veldverdeling sportpark De Omloop en brief Sportstichting Structuurvisie, binnensportaccommodaties 
en marktconsultatie te bespreken in een carrousel. De heer Van Wolfswinkel sluit zich hierbij aan. Het 
voorstel wordt doorgegeven aan de agendacommissie. 
Met inbegrip van dit voorstel wordt de lijst ingekomen stukken (nr. 126436) vastgesteld. . 

6. HAMERSTUKKEN 
a. De raad besluit conform voorstel (nr. 125160): 

• de motierapportage (124849) februari 2013 vast te stellen en de volgende motie als 
afgedaan te beschouwen: 
-116864 Koersdocument BAR 

b. De raad besluit conform voorstel (nr. 124851): 
• De bouw van een zorgwoning voor de Buytenhof aan de Oude weg (zie bijlage 

"plangebied") nader te onderzoeken. 
• een voorbereidingskrediet van € 1.550,- beschikbaar te stellen, onttrokken uit de post 

"reserve ontwikkelprojecten marktinitiatieven", om de randvoorwaarden voor de bouw 
van twee woningen in deelgebied uit de bijlage, nader uit te werken. 

c. De raad besluit conform voorstel (nr. 124899): 
• De bouw van een woning aan de Achterdijk nader te onderzoeken 
• een voorbereidingskrediet van € 1,200,- beschikbaar te stellen, onttrokken uit de post 

"reserve ontwikkelprojecten marktinitiatieven", om de randvoorwaarden voor de bouw 
van een woningen, nader uit te werken. 

d. De raad besluit conform voorstel (nr. 125721): 
• het geactualiseerde Handhavingsbeleid Kwaliteit Wet kinderopvang en 

kwaliteitsregels peuterspeelzalen 2013, inclusief het Afwegingsmodel 2013 vast te 
stellen; 

• het Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang 2005 alsmede het besluit tot onderbrengen 
van de taken m.b.t. handhaving bij de afdeling Bouwen en Wonen in te trekken. 

e. De raad besluit conform voorstel (nr. 125282): 
• Het college toestemming te verlenen om met de tweede wijziging 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in te stemmen. 

7. VERKLARING VAN G E E N BEDENKING NIEUWBOUW K L E P P E R W E I IN E S S E N D A E L 
Stemming over het voorstel: 
Voor: 2 CDA, 1 CU/SGP, 7 EVA, 3 PvdA 
Tegen: 1 NAP, 4 W D 
De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 123483 en besluit: 

• De verklaring van geen bedenking (vvgb) te verlenen ten gunste van de nieuwbouw 
zorgcomplex "De Klepperwei" aan de Willem de Kooning Allee in Essendael te Rhoon. 

8. VOORBEREIDINGSKREDIET BOUW T W E E WONINGEN MOLENDIJK 
Schorsing van 22.15- 22.26 uur 

De Eva dient het volgende mondelinge amendement in: 
Punt 1 van het besluit: 'initiatiefnemers te verzoeken de variant 'Hoogstadt' voor het gehele 
Visie Molendijk uit te werken in stedenbouwkundige en landschappelijke randvoorwaarden op 
hoofdlijnen' ie schrappen. 

Stemming over het amendement: 
Voor: 2x CDA, 7x EVA, 3x PvdA 
Tegen: 1x CU, 1x NAP, 4x W D 



Hiermee is het amendement aangenomen. 

Stemming over het geamendeerde voorstel: 
Voor: 2 CDA, 1CU, 7 EVA, 4 W D 
Tegen: 3 PvdA, 1 NAP 
De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 124908 en besluit: 

• met de initiatiefnemer een overeenkomst te sluiten om in aansluiting op besluitpunt 1 en in 
afstemming met de gehele Visie, voor de twee woningen aan de Molendijk (zie bijlage 1) de 
stedenbouwkundige, landschappelijke randvoorwaarden nader uit te werken; 

• een voorbereidingskrediet van € 9.000,- beschikbaar te stellen, onttrokken uit de post "reserve 
ontwikkelprojecten marktinitiatieven", om de randvoorwaarden voor de bouw van twee 
woningen in deelgebied uit de bijlage "plangebied", nader uit te werken. 

9. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.44 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 15 april 2013. 

De griffi er orzitter, 

mr. Renske van der Tempel J. van de Velde-de Wilde 


